
Τα περιουσιακά στοιχεία 

της ΣΚΤ θα μεταφερθούν 

στην Ελληνική εντός του 

προσεχούς Σεπτεμβρίου 

και η αύξηση κεφαλαίου θα 

πραγματοποιηθεί κατά το 

τέταρτο τρίμηνο του έτους. 

Στη συμφωνία απόκτησης 

περιουσιακών στοιχείων της 

ΣΚΤ περιλαμβάνεται και 

σχέδιο προστασίας περιου-

σιακών στοιχείων, δηλαδή 

συμφωνία εγγύησης των 

υποχρεώσεων της ΣΚΤ 

από το Κυπριακό Δημόσιο, 

που θα συναφθεί πριν την 

ολοκλήρωση της μεταφο-

ράς.   

  

Η Ελληνική Τράπεζα ανα-

κοίνωσε την υπογραφή 

συμφωνίας μεταφοράς ερ-

γασιών με την Συνεργατική 

Κυπριακή Τράπεζα  καθώς 

και συμφωνία εγγραφής 

μετοχών με το επενδυτικό 

ταμείο Bravo Strategies III 

της αμερικανικής Pimco.  

Σύμφωνα με τη σχετική 

ανακοίνωση, η Ελληνική 

Τράπεζα θα αναλάβει χαρ-

τοφυλάκιο εξυπηρετούμε-

νων δανείων ύψους 4,1 

δισεκατ. Ευρώ, μη εξυπη-

ρετούμενων 500 εκατ., 

κρατικά ομόλογα 4,1 δισε-

κατ. και καταθέσεις ύψους 

9,7 δισεκατ. Ευρώ. Με την 

ολοκλήρωση της πράξης, η 

Ελληνική θα καταστεί η 

δεύτερη μεγαλύτερη, μετά 

την Τράπεζα Κύπρου, 

τράπεζα στην κυπριακή 

αγορά. 

Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο - Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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Ετήσια Έκθεση ΔΝΤ για Κύπρο 

 Στην έκθεση  αναγνωρίζε-

ται η δυναμική της οικονο-

μικής ανάκαμψης της χώ-

ρας, η βελτίωση στους 

δείκτες απασχόλησης, το 

πρωτογενές δημοσιονομικό 

πλεόνασμα και ο περιορισ-

μός του δημόσιου χρέους. 

Τονίζεται το ύψος του ιδιω-

τικού χρέους και η χαμηλή 

ποιότητα του ενεργητικού 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

που οδηγεί σε χαμηλή 

κερδοφορία. Επισημαίνεται 

ότι η αύξηση των εισαγω-

γών και η διεύρυνση του 

ελλείμματος τρεχουσών 

συναλλαγών δεν επέδρασε 

αρνητικά στην ανταγωνιστι-

κότητα λόγω της επιβρά-

δυνσης τιμών και αποδο-

χών. 

Προβλέπεται ότι ο ρυθμός 

ανάπτυξης της κυπριακής 

οικονομίας θα ανέλθει σε 

4% φέτος και 4,2% το 

2019 και θα επιβραδυνθεί 

μεσοπρόθεσμα σε 2,5%.  

Η ικανότητα της Κύπρου 

να αποπληρώσει το Ταμείο 

θα είναι επαρκής με τη 

διατήρηση ισχυρής οικονο-

μικής ανάπτυξης και πρω-

τογενών πλεονασμάτων, 

περιορισμό των δημοσιο-

νομικών δαπανών, θέσπιση 

βιώσιμου μηχανισμού μισ-

θολογίου στο δημόσιο 

τομέα και έλεγχο των δη-

μοσιονομικών κινδύνων 

από τη σχεδιαζόμενη εισα-

γωγή του Γενικού Συστή-

ματος Υγείας.  

Τέλος, συνιστάται η διαφο-

ροποίηση της οικονομίας, 

η προσέλκυση κεφαλαίων 

σε καινοτόμους τομείς  και 

η επιδίωξη ιδιωτικοποιήσε-

ων.  

Με την ολοκλήρωση της 

πράξης, η Ελληνική θα 

καταστεί η δεύτερη μεγα-

λύτερη τράπεζα στην 

κυπριακή αγορά. 



Κατάργηση ετήσιου τέλους εταιρειών  

ματικών σχέσεων μεταξύ των 
χωρών, την υποστήριξη των 
μελών τους κατά τις ανταλλα-
γές επιχειρηματικών επισκέψε-
ων καθώς και τη διοργάνωση 
εκδηλώσεων σε Ελλάδα, Κύπ-
ρο και Ισραήλ. 

Τέλος, οι τρεις φορείς συμφώ-
νησαν να συνεργαστούν για την 
ανάπτυξη δικτύου εντοπισμού 
επιχειρηματικών ευκαιριών 
στις τρεις χώρες, που θα είναι 
διαθέσιμο στα μέλη τους. Ιδια-
ίτερη μνεία έγινε στον τομέα 
της ενέργειας και της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των 

τριών Προέδρων,  με την υπογ-
ραφή του μνημονίου διανοίγονται 
σημαντικές προοπτικές συνεργα-
σίας και αξιοποίησης επιχειρημα-
τικών ευκαιριών. 

Μνημόνιο Συνεργασίας Επιμελητηρίων Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ 

Στο πλαίσιο της 4ης Τριμερούς Συνό-
δου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισ-
ραήλ που πραγματοποιήθηκε στη Λευ-
κωσία στις 08.05.2018, υπεγράφη Μνη-
μόνιο Συνεργασίας μεταξύ των κεντρι-
κών επιμελητηριακών φορέων των τριών 
χωρών, από τους κκ Κ. Μίχαλο,  Πρό-
εδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-
τηρίων Ελλάδας, Χ. Αγκαστινιώτη, 
Πρόεδρο του Κυπριακού Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και U. 
Lynn, Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ισ-
ραηλινών Επιμελητηρίων. 

Το μνημόνιο προβλέπει τη διεύρυνση 
της συνεργασίας των τριών φορέων για 
την προώθηση των εμπορικών, βιομηχα-
νικών και γενικά οικονομικών - επιχειρη-

Στην Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορί-
ου, Βιομηχανίας και Τουρισμού του 
κυπριακού Κοινοβουλίου, συζητή-
θηκε πρόταση νόμου για την κατάρ-
γηση του ετήσιου τέλους, ύψους 350 
Ευρώ, που υποχρεούνται να κατα-
βάλλουν οι εταιρίες που είναι εγγεγ-
ραμμένες στην Κύπρο στο Τμήμα 
Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου 
Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέρ-
γειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού.  

Κατά την συζήτηση, η ανωτέρω 
Επιτροπή τάχθηκε υπέρ της  πλή-
ρους κατάργησης του τέλους, με 
κύριο αιτιολογικό το γεγονός ότι το 
τέλος είναι ανισομερές, αφού δεν 
λαμβάνει υπόψη ουσιώδη κριτήρια, 
όπως το μέγεθος και ο κύκλος ερ-
γασιών της κάθε εταιρείας. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονο-
μικών, η κατάργηση δεν είναι εφικ-
τή εν μέσω του τρέχοντος οικονομι-
κού έτους, καθώς τα έσοδα από το 
συγκεκριμένο τέλος έχουν ήδη συμ-
περιληφθεί. Η κατάργηση του τέλο-
υς και οι εναλλακτικές λύσεις θα 
εξετασθούν εν όψει της κατάθεσης 
του προϋπολογισμού για το έτος 
2019. 

Το εν λόγω τέλος επιβλήθηκε για 
πρώτη φορά το 2011 προς ενίσχυση 
των κρατικών εσόδων, στα οποία το 
2017 συνεισέφερε 48,5 εκατομμύρια 
Ευρώ. Η μη καταβολή του τέλους 
συνεπάγεται διαγραφή της εταιρείας 
από το μητρώο εταιριών. Πριν το 
2011, οι ετήσιες υποχρεώσεις των 
εγγεγραμμένων εταιρειών αφορού-
σαν μόνο τα καθιερωμένα τέλη 

εγγραφής- καταχώρησης καθώς 
και έκδοσης των εταιρικών εκθέ-
σεων και ισολογισμών, συνολι-
κού ύψους 20 Ευρώ, τα οποία 
ισχύουν μέχρι και σήμερα.  
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Το  ετήσιο τέλος εταιρειών συνεισέ-
φερε στα κρατικά έσοδα 48,5 εκ. 
Ευρώ το έτος 2017. 

Η πώληση της Συνεργα-

τικής Κυπριακής Τράπε-

ζας αναμένεται να επιφέ-

ρει μείωση των ΜΕΔ 

στο κυπριακό τραπεζικό 

σύστημα κατά 40%. 

Πρόγραμμα Σταθερότητας 2018-2021 

Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 
2018-2021 που υπέβαλε η   
Κύπρος στην ΕΕ προβλέπεται 
περαιτέρω ανάπτυξη της κυπρια-
κής οικονομίας με ρυθμό της 
τάξης του 3,8% για το 2018, που 
θα ακολουθήσει φθίνουσα πορεί-
α σε 3,6% το 2019, 3,2% το 
2020 και 3% το 2021. Επίσης, 
αναμένεται αύξηση της εγχώριας 
ζήτησης, των εισαγωγών και των 
επενδύσεων καθώς και βελτίωση 
των δεικτών απασχόλησης.  

Όσον αφορά τον τραπεζικό 
τομέα, η αντιμετώπιση του 

προβλήματος των μη εξυπηρε-
τούμενων χορηγήσεων, που δια-
μορφώθηκαν σε 43,7% του συ-
νόλου των δανείων κατά το 
2017, αναφέρεται ως η μεγαλύ-
τερη πρόκληση για την κυπρια-
κή οικονομία και η βασική προ-
τεραιότητα του μεταρρυθμιστι-
κού προγράμματος. Η πολιτική 
αντιμετώπισης των μη εξυπηρε-
τούμενων χορηγήσεων αρθρώνε-
ται σε τρεις πυλώνες:  

- Ο πρώτος πυλώνας περιλαμβά-
νει νομοθετικές ρυθμίσεις όπως 
η δημιουργία δευτερογενούς 

αγοράς δανείων. 

- Στον δεύτερο πυλώνα εντάσσε-
ται το σχέδιο «Εστία» για την 
παροχή οικονομικής ενίσχυσης 
σε ευάλωτους καταναλωτές προς 
αποπληρωμή δόσεων στεγαστι-
κών δανείων πρώτης κατοικίας. 

- Ως τρίτος πυλώνας αναφέρεται 
η πώληση της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας εντός του 
2018, που θα επιφέρει μείωση 
των ΜΕΔ στο κυπριακό τραπε-
ζικό σύστημα κατά 40%. 



Σύμφωνα με δηλώσεις της Υφυ-
πουργού Ναυτιλίας, κας Ν. 
Πηλείδου, από το τέλος του 
2017 έως σήμερα έχει σημειωθεί 
αύξηση του αριθμού των πλοίων 
υπό κυπριακή σημαία, η συνολι-
κή χωρητικότητα των οποίων 
πλέον υπερβαίνει τα 24 εκ.  
τόνους. Από άποψη μεγέθους, ο 
κυπριακός στόλος είναι ο τρίτος 
στην Ε.Ε. και ο ενδέκατος παγ-
κοσμίως, ενώ, ως προς την πλοι-
οδιαχείριση, η Κύπρος αποτελεί 
ένα από τα σημαντικότερα διε-
θνή κέντρα και το μεγαλύτερο 

στην Ευρώπη. Ο τομέας της 
ναυτιλίας συνεισφέρει στο κυπρι-
ακό ΑΕΠ κατά 7%.  

Όπως ανέφερε η κα Υπουργός, 
οι εταιρείες που υπόκεινται σε 
φόρο χωρητικότητας αυξήθηκαν 
σε 180 έναντι 167 κατά τα τέλη 
του 2017. 

Η κα Πηλείδου εκτιμά ότι η 
προώθηση της συνεργασίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο στους 
τομείς ενέργειας και εμπορίου, 
καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις, 

όπως η διαπλάτυνση της Διώρυ-
γας του Σουέζ, θα  δημιουργή-
σουν περαιτέρω προοπτικές για 
την ανάπτυξη της Κύπρου ως 
ναυτιλιακού κέντρου. Απαραίτη-
τη προϋπόθεση για τη δημιουρ-
γία ενός ολοκληρωμένου ναυτιλι-
ακού συμπλέγματος στην Κύπρο 
είναι η συνεχής αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που παρέχονται από 
το δημόσιο και ιδιώτες στις 
επιχειρήσεις του κλάδου.  

αναγκαστικές πτωχεύσεις εταιρι-
ών εμφανίζουν σταθερή ετήσια 
πτωτική τάση από το 2014. 
Αντίθετα οι εκούσιες εκκαθαρί-
σεις εταιρειών παρουσιάζουν 
μεγάλες αυξήσεις ήδη από το 
2009, με αποτέλεσμα να ανέλ-
θουν σε 2.497 το 2017 έναντι 
2.426 το 2016, ενώ κατά το 
πρώτο τετράμηνο του 2018 
ανήλθαν σε 737.   

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Αφε-

ρεγγυότητας του Υπουργείου 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-

Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσίευσε το Τμήμα Εφόρου 
Εταιρειών και Επίσημου Παρα-
λήπτη του Υπουργείου Ενέργει-
ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 
Τουρισμού, ο αριθμός των εγ-
γεγραμμένων εταιριών στην 
Κύπρο παρουσίασε αύξηση 
4,3% το 2017 έναντι του 2016, 
από 208.493 σε 217.588, ενώ 
στο τέλος Απριλίου του   τρέ-
χοντος έτους ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων εταιριών ανήλθε 
σε 221.993. 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, οι 

νίας και Τουρισμού, η πλειοψη-

φία των εκούσιων εκκαθαρίσεων 

αφορά περισσότερο φερέγγυες 

εταιρείες, γεγονός το οποίο σε 

συνδυασμό με την αυξητική 

τάση του συνολικού αριθμού 

εγγεγραμμένων εταιριών οδηγεί 

στο συμπέρασμα ότι οι εταιρίες 

που διαλύονται αποτελούν μη 

βιώσιμες επιχειρήσεις, οι μέτο-

χοι των οποίων αποφασίζουν να 

στραφούν σε επικερδέστερες 

δραστηριότητες.  

Τρέχουσα κατάσταση Κυπριακής Ναυτιλίας 

Στατιστικά στοιχεία εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο  

σε ετήσια βάση και εκτιμάται ότι 

θα διαμορφωθεί σε 3,6% στο 

τέλος του 2018 και 3,3% το 

2019. Το ίδιο διάστημα, οι εξα-

γωγές αγαθών υπερδιπλασιάστη-

καν, οι επενδύσεις υποχώρησαν 

και στον τομέα της ναυτιλιακής 

δραστηριότητας παρατηρήθηκε 

συρρίκνωση, εξέλιξη, πάντως, 

που αποτιμάται ως συγκυριακή. 

Υποτονικές υπήρξαν και οι εξα-

γωγές υπηρεσιών, αναμένεται 

όμως δυναμική ανάπτυξη του 

τουρισμού το υπόλοιπο του 

2018. Θετικές παραμένουν οι 

προβλέψεις για την ιδιωτική 

κατανάλωση, την απασχόληση 

και το διαθέσιμο εισόδημα. Ο 

πληθωρισμός θα λάβει θετικές 

τιμές για το σύνολο του 2018 και 

θα αυξηθεί περαιτέρω το 2019, 

λόγω της ταχείας οικονομικής 

ανάκαμψης. 

Τέλος,  πραγματοποιείται ιδιαί-

τερη αναφορά στην αναμενόμενη 

ενίσχυση του χρηματοπιστωτι-

κού τομέα της χώρας, με την 

πώληση της Συνεργατικής Κυπ-

ριακής Τράπεζας. 

Ενδιάμεσες προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες 

προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που δόθηκαν στη 

δημοσιότητα στις 12.07.2018, 

διατηρείται η κυκλική άνοδος 

της κυπριακής οικονομίας. Κατά 

το 2017, σημαντικοί παράγοντες 

της οικονομικής ανάπτυξης υ-

πήρξαν η εγχώρια ζήτηση και οι 

εξαγωγές, ενώ παράλληλα βελτι-

ώθηκε η εμπιστοσύνη καταναλω-

τών και επιχειρήσεων.  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 

2018, ο ρυθμός ανάπτυξης 

(3,9% το 2017) ανήλθε σε 3,8% 
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Το 2017, σημαντικοί 

παράγοντες της 

οικονομικής ανάπτυξης 

υπήρξαν η εγχώρια 

ζήτηση και οι εξαγωγές, 

ενώ παράλληλα 

βελτιώθηκε η 

εμπιστοσύνη 

καταναλωτών και 

επιχειρήσεων. 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων 
εταιριών στην Κύπρο παρουσίασε 
αύξηση κατά 4,3% το 2017 έναντι 
του 2016. 

Αναβάθμιση κυπριακής οικονομίας από DBRS 
Ο καναδικός οίκος DBRS ανα-
βάθμισε την πιστοληπτική ικανό-
τητα της Κύπρου κατά μια βαθ-
μίδα, από ΒΒ χαμηλό σε ΒΒ με 
θετική προοπτική. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση του οίκου αξιολόγησης, η 

αναβάθμιση οφείλεται στις δη-
μοσιονομικές επιδόσεις της 
Κύπρου και στη μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων κατά 
14% μέσα στο 2017 και κατά 
28% μεταξύ Φεβρουαρίου 2015
-Δεκεμβρίου 2017.  

Η θετική προοπτική της αξιολό-
γησης καθιστά πιθανή μελλοντι-
κή αναβάθμιση της κυπριακής 
οικονομίας που, σύμφωνα με το 
σύστημα κατάταξης του DBRS, 
παραμένει δυο θέσεις κάτω από 
την επενδυτική βαθμίδα.  



Κυπριακού Δημοσίου και θα 

αποτελείται από οκτώ μέλη με 

τριετή θητεία, ενώ ως πρώτος 

Πρόεδρος ορίστηκε ο κ. Τ. 

Κληρίδης, πρώην Υπουργός 

Οικονομικών. 

Το Συμβούλιο αποτελεί μετεξέ-

λιξη του Συμβουλίου Εθνικής 

Οικονομίας και υλοποιεί σχετική 

Σύσταση του Συμβουλίου της 

Ε.Ε. για δημιουργία Εθνικού 

Συμβουλίου Παραγωγικότητας, 

που θα καλύπτει τα θέματα που 

Το Υπουργικό Συμβούλιο απο-

φάσισε τη σύσταση Συμβουλίου 

Οικονομίας και Ανταγωνιστικό-

τητας, με αρμοδιότητα τη μελέ-

τη των παραγόντων που επηρεά-

ζουν την οικονομική ανάπτυξη, 

την συστηματική παρακολούθη-

ση της ανταγωνιστικότητας και 

παραγωγικότητας της κυπριακής 

οικονομίας και την εισήγηση 

στοχευμένων μέτρων πολιτικής. 

Το Συμβούλιο θα έχει λειτουργι-

κή αυτονομία έναντι αρχών του 

άπτονται της ανταγωνιστικότητας 

των κρατών - μελών.  

Ελληνικά εδέσματα σε εκδήλωση για την πολιτιστική διπλωματία  

Σύσταση Συμβουλίου Οικονομίας & Ανταγωνιστικότητας  

του. Για την υλοποίηση του εν 

λόγω έργου, η Κύπρος έχει ήδη 

εξασφαλίσει 101 εκ. Ευρώ από 

τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την 

Ευρώπη».  

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαι-

ρετισμό ο Υπουργός Ενέργειας, 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού κ. Γ. Λακκοτρύπης 

και η Υπουργός Μεταφορών, 

Επικοινωνιών και Έργων κα Β. 

Αναστασιάδου. Στις ομιλίες τους 

αναφέρθηκαν στη σημασία του 

έργου για την άρση της ενεργεια-

κής απομόνωσης της Κύπρου 

και τη συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις περιορισμού του 

διοξειδίου του άνθρακα.  

Κατά το πρώτο στάδιο το υγρο-

ποιημένο φυσικό αέριο θα τρο-

φοδοτεί τις μονάδες παραγωγής 

ηλεκτρισμού της ΑΗΚ, ενώ 

αργότερα θα προωθείται εσωτε-

ρικά σε βιομηχανίες και ξενοδο-

χειακές μονάδες, μέσω βυτιοφό-

ρων. 

Παρουσίαση προγράμματος CYNERGY στη Λευκωσία 
Πραγματοποιήθηκε στη Λευκω-

σία ημερίδα ενημέρωσης για το 

πρόγραμμα CYNERGY, που 

αφορά την εκπόνηση τεχνικών, 

οικονομικών, εμπορικών και 

περιβαλλοντικών μελετών για την 

εισαγωγή υγροποιημένου φυσι-

κού αερίου στην Κύπρο, ήτοι 

την εγκατάσταση πλωτής μονά-

δας επαναεριοποίησης και απο-

θήκευσης αερίου στο Βασιλικό 

καθώς και την κατασκευή των 

απαραίτητων θαλάσσιων κι επίγε-

ιων υποδομών για τη μεταφορά 

Στις 13 Ιουνίου, το Σωματείο 
«Νέοι Κύπριοι Διπλωμάτες» 
διοργάνωσε στη Λευκωσία συ-
νέδριο με θέμα «Πολιτιστική 
Διπλωματία: Oι πρωτοβουλίες 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
ο ρόλος των νέων».  

Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ν. 
Χριστοδουλίδης, που ήταν βασι-
κός ομιλητής στο συνέδριο, 
τόνισε ότι, τα τελευταία χρόνια, 
οι προσπάθειες της κυπριακής 
Κυβέρνησης επικεντρώνονται σε 
δυο σημεία: την παγκόσμια ευ-
αισθητοποίηση για την κατασ-
τροφή των μνημείων στα κατε-
χόμενα και τη διάσωση των 
μνημείων αυτών, τα οποία ανή-
κουν σε όλους ανεξαιρέτως τους 
Κυπρίους. Επίσης, αναφέρθηκε 
στη «Σύμβαση της Λευκωσίας» 
για τα αδικήματα κατά της πολι-
τιστικής κληρονομιάς του 2017, 
η οποία καταρτίστηκε με πρωτο-
βουλία της Κυπριακής     Δη-

μοκρατίας και αποτελεί, παγκοσ-
μίως, το πρώτο νομικό κείμενο, 
στο οποίο περιγράφονται συγ-
κεκριμένα ποινικά αδικήματα 
που σχετίζονται με την καταπά-
τηση της πολιτιστικής κληρονο-
μιάς. Το Κυπριακό Υπουργείο 
Εξωτερικών, σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, 
προωθεί την προσχώρηση περισ-
σότερων κρατών στη συμφωνία.  

Στο πλαίσιο του συνεδρίου πα-

ρατέθηκε δεξίωση στην οποία 

προσφέρθηκαν ελληνικά εδέσμα-

τα, χορηγία της Syntrofia Enter-

prises Ltd, εταιρείας εστιατορίων 

και εισαγωγής ελληνικών εκλεκ-

τών προϊόντων διατροφής με 

έδρα τη Λευκωσία. Στην προσ-

φορά εδεσμάτων/ποτών συμμε-

τείχαν επίσης οι Πρεσβείες του 

Ηνωμένου Βασιλείου, των ΗΠΑ, 

της Ιρλανδίας, της Κίνας και της 

Ρουμανίας. Στους παρευρισκό-

μενους διανεμήθηκε έντυπο 

προωθητικό υλικό στο οποίο 

συμπεριλήφθηκαν τουριστικά 

θεματικά φυλλάδια από το Γρα-

φείο ΕΟΤ Κύπρου.  
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To  CYNERGY είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό για την 

άρση της ενεργειακής 

απομόνωσης της Κύπρου 

και τη συμμόρφωση προς 

τις απαιτήσεις περιορισμού 

του διοξειδίου του άνθρακα. 



Κατά τη διάρκεια της  7ης ετή-

σιας εκδήλωσης CIPA Interna-

tional  Investment Awards, 

βραβεύθηκαν αλλοδαποί επενδυ-

τές για τη σημαντική συνεισφορά 

τους στην ανάπτυξη της κυπρια-

κής οικονομίας.  Τα βραβεία 

απονεμήθηκαν από τον Πρόεδ-

ρο της Δημοκρατίας, μέλη του 

Υπουργικού Συμβουλίου και 

επικεφαλής φορέων και χορηγών. 

Στην τελετή βραβεύθηκαν οι 

εταιρείες: DP World Limassol, 

η οποία ανέλαβε τη διαχείριση 

του Λιμένα Λεμεσού, Arabsat, η 

οποία πραγματοποιεί επενδύσεις 

για την εκτόξευση δορυφόρων 

και την επέκταση υποδομών σε 

Ελλάδα και Κύπρο, η Olympia 

Group, η οποία είναι παρούσα 

στην κυπριακή αγορά με τα 

καταστήματα Public και τις 

εταιρείες διανομής λογισμικού 

Westnet και Softone, η 

Uniteam Marine Ltd, η οποία 

παρέχει υπηρεσίες πλοιοδιαχεί-

ρισης στην Κύπρο και η  Exxon 

Mobil, η οποία  δραστηριοποιεί-

ται στη διανομή καυσίμων μέσω 

των πρατηρίων Esso στις έρευνες 

υδρογονανθράκων στην κυπρια-

κή ΑΟΖ. 

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδ-

ρος της Δημοκρατίας εξέφρασε 

την πεποίθηση ότι η σταθερότη-

τα που έχει επιτευχθεί, σε συνδυ-

ασμό με την εμπιστοσύνη της 

διεθνούς κοινότητας και τη συνε-

χιζόμενη μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια, προετοιμάζουν το 

έδαφος για την προσέλκυση νέων 

επενδύσεων και την δημιουργία 

περισσότερων ευκαιριών οικονο-

μικής ανάπτυξης. 

σε 24ωρη βάση. Στεγάζεται σε 

πρώην υπεραγορά, για την   

αναπροσαρμογή της οποίας 

δαπανήθηκαν περίπου 13 εκ. 

Ευρώ.  

Πρόκειται για το πρώτο νόμιμο 

καζινό στην ελεύθερη Κύπρο. 

Πριν το τέλος του έτους αναμέ-

νεται επίσης να λειτουργήσουν 

τα προσωρινά δορυφορικά καζι-

νό της Λευκωσίας και της  Πά-

φου, ενώ εντός του 2019 τα καζί-

νο της Λάρνακας και της ελεύθε-

ρης περιοχής Αμμοχώστου. Οι 

προσωρινές μονάδες θα λειτουρ-

γήσουν έως την ολοκλήρωση του 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

πρώτο από τα πέντε προσωρινά 

περιφερειακά καζινό στην Κύπ-

ρο, που προβλέπονται από τη 

συμφωνία παραχώρησης άδειας 

ανάπτυξης και λειτουργίας του 

πολυθεματικού θερέτρου “City 

of Dreams Mediterranean” στην 

κοινοπραξία Melco Interna-

tional Development Ltd και 

CNS Grouo. Τα επίσημα εγκαί-

νια του καζίνο θα πραγμαοποιη-

θούν τον προσεχή Σεπτέμβριο.  

Το νέο καζίνο στη Λεμεσό εκτεί-

νεται σε 4.600 τ.μ., απασχολεί 

593 εργαζόμενους και λειτουργεί 

“City of Dreams Mediterra-

nean” το 2021.   

Απονομή βραβείων από Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων  

Έναρξη λειτουργίας καζινό στη Λεμεσό  

ξενοδοχείο πολυτελείας.  

Η εν λόγω ξενοδοχειακή μονάδα 

λειτουργούσε κατά το παρελθόν 

υπό την επωνυμία Holiday Inn 

και στη συνέχεια μετονομάστηκε 

σε Nicosia City Centre. Τον 

Ιούνιο 2016 σταμάτησε να  λει-

τουργεί και περιήλθε στην Τρά-

πεζα Κύπρου. Η Πανγαία είναι 

εταιρεία επενδύσεων και διαχεί-

ρισης εμπορικών ακινήτων στην 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Βουλγα-

ρία και την Ρουμανία. Στο μετο-

χικό της κεφάλαιο διαθέτει σήμε-

ρα μειοψηφική συμμετοχή η 

ΕΤΕ.  

Επίσης, φαίνεται να έχει δρομο-

λογηθεί και η πώληση μεριδίου 

στο μοναδικό ξενοδοχείο 5 αστέ-

ρων στη Λευκωσία, Hilton Cy-

prus, το πλειοψηφικό πακέτο του 

οποίου ανήκει στην  Marfin In-

vestment Group Leisure.  

Εξαγορά ξενοδοχειακής μονάδας στο ιστορικό κέντρο Λευκωσίας  

Η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ 

ανακοίνωσε την απόκτηση του 

100% των μετοχών της εταιρείας 

Lasmane Properties Ltd,   ιδι-

οκτήτριας ξενοδοχειακής μονά-

δας δυναμικότητας 140 δωματί-

ων στο ιστορικό κέντρο Λευκω-

σίας. Σύμφωνα με την ανακοίνω-

ση, το τίμημα ανήλθε σε 11,2 εκ. 

Ευρώ, ενώ θα απαιτηθούν 4,5 εκ. 

για την ανακατασκευή του ακινή-

του, ώστε να λειτουργήσει ως 
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Η ξενοδοχειακή μονάδα 

στο κέντρο της Λευκωσίας 

παραμένει ανενεργή από 

τον Ιούνιο του 2016. Για 

την ανακατασκευή της θα 

δαπανηθούν περίπου 4,5 

εκ. Ευρώ.  

Για την κατασκευή του νέου καζινό 

δαπανήθηκαν περίπου 13 εκ. Ευρώ. 



Αύξηση εκδιδόμενων οικοδομικών αδειών στην Κύπρο  

στην επεξεργασία προς επα-
ναχρησιμοποίηση του  ανα-
κυκλώσιμου υλικού στα δημο-
τικά απόβλητα κατά 50% ως 
το 2020.  

Επίσης, αναφέρθηκε ότι το 
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος, βασιζόμενο στην αρχή 
της Διευρυμένης Ευθύνης του 
Παραγωγού, έχει παραχωρή-
σει άδειες για τη σύσταση 
μονάδων ανακύκλωσης πλαστι-
κών απορριμμάτων σε σειρά 
από κυπριακές επιχειρήσεις και 
μεριμνά για την ορθή λειτουρ-
γία των μονάδων αυτών. 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο 
Ωκεανογραφικό Κέντρο του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, το 
οποίο συμμετέχει στο Ευρω-
παϊκό Πρόγραμμα Life Euro 
Turtles, πενταετούς διάρκειας 
και προϋπολογισμού 5,1 εκ. 

Ευρώ, το οποίο στοχεύει στην 
προστασία των θαλάσσιων χελω-
νών στη Μεσόγειο και την Αδρι-
ατική Θάλασσα και χρηματοδο-
τείται κατά 74% από το χρημα-
τοδοτικό εργαλείο LIFE της 
E.E. Μεταξύ των έξι χωρών - 
εταίρων του προγράμματος περι-
λαμβάνεται και η Ελλάδα, με τον 
Σύλλογο για την Προστασία της 
Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕ-
ΛΩΝ.  

Ημερίδα για τα πλαστικά απόβλητα  

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Κύπρο, η Ομοσπονδία 
Εργοδοτών και Βιομηχάνων και ο Δή-
μος Στροβόλου διοργάνωσαν ημερίδα 
με αντικείμενο την προστασία του περι-
βάλλοντος από τη ρύπανση που προκα-
λούν τα πλαστικά απόβλητα, μέσα από 
τη μείωση της παραγωγής τους αλλά και 
τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.  

Από τα κύρια θέματα της εκδήλωσης 
ήταν ο «περί Συσκευασιών και Αποβλή-
των Συσκευασιών Νόμος», που αποσκο-
πεί στην πρόληψη της δημιουργίας α-
ποβλήτων συσκευασιών αλλά και την 
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή 
τους, κι έχει θέσει σαν στόχο την ανα-
κύκλωση πλαστικών συσκευασίας σε 
ποσοστό 22,5% μέχρι το 2012, ο ο-
ποίος εκπληρώθηκε. Οι επόμενοι στόχοι 
τους οποίους έχει θέσει το Τμήμα Περι-
βάλλοντος συνίστανται αφενός στην 
επίτευξη διαχωρισμού επί του συνόλου 
των δημοτικών στερεών αποβλήτων 
κατά 40% ως το 2021 και αφετέρου 

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρε-
σία Κύπρου, την περίοδο Ιανουαρί-
ου – Μαρτίου 2018, οι εκδοθείσες 
οικοδομικές άδειες ανήλθαν σε 
1.515, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξης του 4,4% σε σχέση με το 
2017 και 18% σε σχέση με το 2016, 
αντίστοιχα.  

Σημαντικότερη ήταν η αύξηση που 
σημειώθηκε στη συνολική αξία των 
εν λόγω αδειών, η οποία κατά τον 
Ιανουάριο – Μάρτιο 2018 άγγιξε 
ποσοστό 30% σε σχέση με το αν-
τίστοιχο τρίμηνο του 2017 και το 
68% σε σχέση με το 2016, με ποσά 
που αντιστοιχούν σε 410.365 Ευρώ 
για το τρίμηνο του 2018, 315.796 
Ευρώ για το 2017 και 244.682 
Ευρώ για το 2016 αντίστοιχα. Το 
γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει 
στην ταυτόχρονη αύξηση που  πα-
ρουσιάζει η αξία των μεγάλων οι-
κιστικών έργων έναντι των μικρών.  

Η στροφή προς τα μεγάλα οικιστι-
κά έργα αντικατοπτρίζεται και στην 
ανοδική πορεία που ακολουθεί το 
συνολικό εμβαδόν των κτιρίων, το 
οποίο το τρίμηνο του 2018  αντισ-
τοιχούσε σε 378.933 τ.μ. και αυξή-
θηκε κατά 27% σε σχέση με το 
2017 και κατά 63% σε σχέση με το 
2016.    

Σημειωτέον ότι η πορεία των εκδι-
δόμενων αδειών από το 2010 μέχρι 
το 2014 ήταν πτωτική και άρχισε να 
ανεβαίνει από το 2015 και ύστερα. 
Ο αριθμός των αδειών δεν έχει 
ακόμη επανέλθει στα επίπεδα του 
2010.  

Η πόλη όπου εκδόθηκαν οι περισ-
σότερες άδειες κατά την περίοδο 
αναφοράς ήταν η Λευκωσία και 
ακολούθησαν η Λεμεσός, η Λάρνα-
κα, η Πάφος και η Αμμόχωστος. 
Ωστόσο, μεγαλύτερη αύξηση στον 

αριθμό των αδειών παρουσιάζει 
η Λάρνακα, με ποσοστό +38% 
το τρίμηνο του 2018 έναντι του 
2017 και μεγαλύτερη αύξηση 
στην αξία των αδειών η Λευκω-
σία, με αντίστοιχο ποσοστό 
+82%. Τέλος, αξιοσημείωτη 
είναι η μείωση της έκδοσης 
αδειών στην Πάφο.  
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Η αξία των εκδιδόμενων οικοδομι-
κών αδειών το α’ τρίμηνο του 2018 
παρουσιάστηκε αυξημένη κατά 30% 
σε σχέση με το 2017 και κατά 68% 
σε σχέση με το 2016 

Ο στόχος για ανακύκλωση 

πλαστικών συσκευασίας σε 

ποσοστό 22,5% μέχρι το 

2012, στην Κύπρο ήδη 

εκπληρώθηκε 

Τράπεζα Κύπρου - πώληση θυγατρικών στο Ηνωμένο Βασίλειο  

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνω-
σε την υπογραφή δεσμευτικής 
συμφωνίας για την πώληση των 
θυγατρικών της Bank of Cy-
prus UK Ltd και Bank of 
Cyprus Financial Services Ltd 
στην κοινοπραξία επιχειρημα-
τιών Cynergy Capital Ltd, 

έναντι 103 εκ. λιρών (περί τα 
117 εκ. Ευρώ). Μετά την πώ-
ληση, που αναμένεται να ολοκ-
ληρωθεί εντός του 2018, η 
εμπορική ονομασία της τράπε-
ζας θα μεταβληθεί σε Cynergy 
Bank.  
Τα έσοδα από την πώληση των 

δυο θυγατρικών της Τράπεζας 
Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλει-
ο αναμένεται να έχουν θετική 
επίδραση τόσο στον δείκτη 
Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 
Κατηγορίας 1 (CET1) όσο και 
στο συνολικό δείκτη κεφαλαια-
κής επάρκειας του ομίλου. 



Στις 19.06.2018, ο Παγκύπριος 
Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς  Ξ ε ν ο δ ό χ ω ν 
(ΠΑΣΥΞΕ) συγκάλεσε, στη 
Λευκωσία, την Ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση των μελών 
του.  

Στον χαιρετισμό του, ο   Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας κ. Ν. 
Αναστασιάδης ανέφερε ότι κατά 
το 2017 επετεύχθη άνοδος των 
εσόδων από τον τουρισμό και 
επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, ενώ κατά το 2018 θα 
σημειωθούν αντίστοιχες επιδό-
σεις, παρά τη ρευστότητα που 
παρατηρείται στην ευρύτερη 
περιοχή.  

Ο Πρόεδρος του ΚΟΤ, κ. Ά. 
Λοΐζου επεσήμανε ότι οι πρόσ-
φατες επιδόσεις - ρεκόρ του 

κυπριακού τουρισμού       απο-
δείχθηκαν ως το ισχυρότερο 
όπλο για την υπέρβαση της 
οικονομικής κρίσης του 2013. 
Κατά την τετραετία 2014-2017, 
οι τουριστικές αφίξεις σημείω-
σαν συνολική αύξηση της τάξης 
του 50% και μέση ετήσια αύξη-
ση 14%, με 2,44 εκ. αφίξεις το 
2014 και 3,65 εκ. το 2017. Την 
ίδια περίοδο, οι χώρες προέλευ-
σης με τη μεγαλύτερη αύξηση 
εξερχόμενων τουριστικών ροών 
προς την Κύπρο ήταν το Ισραήλ 
(+281%), η Γερμανία (+119%), 
η Πολωνία, ο Λίβανος, το Ην. 
Βασίλειο και η Ρωσία. Η συνο-
λική τουριστική αύξηση οφείλε-
ται κατά κύριο λόγο στην ανάπ-
τυξη του χειμερινού αλλά και 
του εναλλακτικού τουρισμού.  

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, κ. Χ. 
Λοϊζίδης, ανέφερε ότι το 2017 τα 
έσοδα από τον τουρισμό άγγιξαν τα 
2,7 δισ. Ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 
της τάξης του 12%, σε σχέση με το 
2016. Απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την ανάπτυξη της τουριστικής βιομη-
χανίας είναι η ποιοτική αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος, μέσα από 
τη βελτίωση της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής συμπεριφοράς, η 
ανάπτυξη εξειδικευμένων μορφών 
τουρισμού, η ενίσχυση της αεροπορι-
κής συνδεσιμότητας της Κύπρου κατά 
τους χειμερινούς μήνες, η μείωση της 
γραφειοκρατίας μέσα από την έγκαιρη 
αδειοδότηση των ξενοδοχειακών μο-
νάδων καθώς και η περαιτέρω αξιοποί-
ηση των δυνατοτήτων που προσφέρει 
η τεχνολογία, η πρόσφατη καθιέρωση 
μεθόδων αυτοπαραγωγής με ενεργεια-
κό συμψηφισμό για τα ξενοδοχεία.  

προσπάθειες ώστε η σχετική 

διαδικασία να ολοκληρωθεί εν-

τός του προσεχούς   Σεπτεμβρί-

ου.  

Επιπρόσθετα, ο περιορισμός των 

βροχοπτώσεων στην Κύπρο 

κατά 75% από τον Οκτώβριο 

του 2017 και η μείωση των απο-

θεμάτων στα φράγματα από 

29,4% τον Μάιο του 2017 σε 

22,9% σήμερα, θα οδηγήσει σε 

περιορισμό του ύδατος που 

διατίθεται για άρδευση, από 26 

εκ. κυβικά μέτρα πέρυσι σε 17,5 

εκ. φέτος (μείωση 33%). 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Γε-

Στις 30-31.05 σημειώθηκαν στην 

Κύπρο έντονες βροχοπτώσεις, 

συνοδευόμενες από χαλαζόπτω-

ση, που έπληξαν σοβαρά ανοικ-

τές καλλιέργειες οπωροκηπευτι-

κών και οπωροφόρων, καθώς και 

ορισμένα θερμοκήπια.  

Για τον λόγο αυτόν, το Υπουργι-

κό Συμβούλιο αποφάσισε τη 

στήριξη των πληγέντων αγροτών 

με καταβολή αποζημιώσεων που 

θα ανέρχονται στο 50% των 

ζημιών. Σύμφωνα με τον      

Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 

κ. Κ. Καδή, θα καταβληθούν 

ωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος, λόγω της μείωσης 

των αποθεμάτων νερού, θα παρασχε-

θούν στους καλλιεργητές αρκετές 

ποσότητες για την ολοκλήρωση των 

υφιστάμενων καλλιεργειών αλλά όχι 

για τη δημιουργία νέων.  Το μέτρο 

αναμένεται να πλήξει την απόδοση 

καλλιεργειών όπως η πατάτα και τα 

εποχιακά λαχανικά. Όσον αφορά τις 

μόνιμες καλλιέργειες δένδρων, οι 

παρεχόμενες ποσότητες ύδατος θα 

περιοριστούν στο 25% των αναγκών, 

προκειμένου να διατηρηθούν, αλλά η 

καρποφορία θα είναι εξαιρετικά περι-

ορισμένη.  

Ετήσια Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων  

Επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στις καλλιέργειες  

κής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Το τερματικό θα ανεγερθεί στο 

Ενεργειακό Κέντρο Βασιλικού 

και θα αποτελείται από έξι δεξα-

μενές αποθήκευσης υγρών καυσί-

μων συνολικής χωρητικότητας 

200.000 κυβικών μέτρων,  αγω-

γούς και αντλιοστάσια, συστήμα-

τα πυρασφάλειας και προστασί-

ας, καθώς και κτίριο διοίκησης. 

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ 

ανέρχεται σε 35 εκ. Ευρώ, ενώ ο 

δανεισμός διέπεται από ιδιαίτερα ευ-

νοϊκούς όρους. Η κατασκευή αναμένε-

ται να ξεκινήσει εντός του 2018, με το 

συνολικό κόστος να ανέρχεται σε 50 

εκ. Ευρώ και το αναμενόμενο οικονο-

μικό όφελος για την κυπριακή οικονο-

μία σε 70 εκ. Ευρώ.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΚΟ-

ΔΑΠ, πρόκειται για το πρώτο έργο 

υποδομής που χρηματοδοτείται από 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών 

Επενδύσεων στην Κύπρο.  

Υπογραφή σύμβασης για τερματικό αποθήκευσης πετρελαιοειδών ΚΟΔΑΠ  

Σε ειδική τελετή, την οποία 

χαιρέτισε ο Υπουργός Ενέργει-

ας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, κ. Γ. Λακκοτρύπης, 

υπεγράφη η συμφωνία χρηματο-

δότησης της ανέγερσης ιδιόκτη-

του τερματικού αποθήκευσης 

πετρελαιοειδών μεταξύ του Προ-

έδρου του Κυπριακού   Οργα-

νισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων 

Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και 

του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊ-
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Η ανέγερση του 

τερματικού αναμένεται 

να αποφέρει 

οικονομικό όφελος 

ύψους 70 εκ. Ευρώ για 

την κυπριακή 

οικονομία. 



κείμενο την προώθηση του   
γαστρονομικού τουρισμού στη 
Μεσογειακή λεκάνη και την 
ενσωμάτωση της γαστρονομικής 
κληρονομιάς στο σχεδιασμό της 
αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης. 
Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
οκτώ μεσογειακές χώρες, με 
όρους χρηματοδότησης 75% 
ευρωπαϊκή, 15% κρατική και 
10% ιδιωτική συμμετοχή. Κατά 
την 4η Συνεδρίαση των Εταίρων 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
MEDFEST, η οποία διεξήχθη 
την πρώτη ημέρα του 
Συνεδρίου Βοτάνων, 
καθεμία από τις συμ-
μετέχουσες χώρες 
παρουσίασε τις συγ-
κεκριμένες δράσεις, 
τις οποίες ανέπτυξε 
το 2017 σε εφαρμο-
γή του προγράμμα-
τος, και αφορούσαν, 
ως επί το πλείστον, 
τη  δ ιοργάνωση   
γαστρονομικών φεσ-
τιβάλ με τη χρήση 
παραδοσιακών αγρο-
τικών προϊόντων.  

Η Ελλάδα εκπροσω-
πείται στο πρόγραμ-

Στις 01-03 Ιουνίου, η Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης Τροό-
δους, σε συνεργασία με το Κοι-
νοτικό Συμβούλιο Πλατρών, 
διοργάνωσαν το 10ο Συνέδριο 
Αρωματικών και Θεραπευτικών 
Βοτάνων Κύπρου, με βασικό 
χορηγό τον Κυπριακό   Οργα-
νισμό Τουρισμού (ΚΟΤ). νε τη 
συμμετοχή 29 επιστημόνων από 
Ελλάδα κι εξωτερικό καθώς και 
700 συνέδρων.  

Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή 
Γενικό Διευθυντή του ΚΟΤ, κ. 
Μ. Μενελάου, ο οποίος χαιρέτι-
σε την εκδήλωση, ο προαναφε-
ρόμενος θεσμός περιλαμβάνεται 
στην ευρύτερη στρατηγική που 
ακολουθεί ο ΚΟΤ τα τελευταία 
χρόνια με στόχο να προάγει τον 
ορεινό τουρισμό της Κύπρου, ο 
οποίος γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση 
τη δεκαετία του ‘50 αλλά στη 
συνέχεια υποσκελίστηκε από τον 
θαλάσσιο και παράκτιο τουρισ-
μό.  

Το Συνέδριο Βοτάνων εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος MEDFEST, 
συνολικού προϋπολογισμού 2,28 
εκ. Ευρώ, το οποίο έχει ως αντι-

μα MEDFEST από το «KEK 
Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου» του οποίου η πρότα-
ση χρηματοδοτείται με 205.892 
Ευρώ από την Ε.Ε. και υλοποιεί-
ται μέσα από δράσεις, όπως την 
κατάρτιση μητρώου φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες γαστρονομι-
κού τουρισμού στην Κρήτη και 
την διοργάνωση τακτικών συναν-
τήσεων μεταξύ των παρόχων 
υπηρεσιών γαστρονομικού του-
ρισμού και των συλλογικών φορέ-
ων τουρισμού. Οι δράσεις αυτές 

επιδιώκουν να 
σ υ μ β ά λ ο υ ν 
στην περαιτέ-
ρω προώθηση 
του εναλλακτι-
κού τουρισμού 
στην Κρήτη, 
στην επιμήκυν-
ση της τουρισ-
τικής περιόδου 
του νησιού και 
στην  προσέλ-
κυση ποιοτικού 
τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ 
στην κρητική 
ενδοχώρα.  

  

10ο ετήσιο Συνέδριο Αρωματικών και Θεραπευτικών Βοτάνων  Κύπρου -  

4η Συνεδρίαση Εταίρων Προγράμματος MEDFEST 

Λόρδου Βύρωνος 8-10, 1096 
Λευκωσία 

Τηλ: 00357 22 672219, 00357 
22 672604 

Φαξ: 00357 22672703 

Ε-mail: ecocom-
nicosia@mfa.gr 

Web: www.agora.mfa.gr   

Γραφείο Οικονομικών & 

Εμπορικών Υποθέσεων 

Ελληνικής Πρεσβείας στην 

Κύπρο 

Ο ορεινός τουρισμός της Κύπρου, 
παρότι γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση 
τη δεκαετία του ‘50 γρήγορα 
υποσκελίστηκε από τον θαλάσσιο 
τουρισμό.  

Πώληση MTN Κύπρου 

Η ΜΤΝ Κύπρου ανακοίνωσε την υπογραφή 
συμφωνίας για την πώληση του συνόλου του 
μετοχικού της κεφαλαίου στην εταιρεία 
Monaco Telecom, κύριου παρόχου τηλεπικοι-
νωνιακών υπηρεσιών στο πριγκιπάτο του Μονα-
κό. Η Monaco Telecom ανήκει κατά πλειοψη-
φία στην NJJ Holding, επενδυτικό όχημα του 
ιδιοκτήτη της γαλλικής εταιρείας τηλεπικοινω-
νιών Iliad.  

Η ΜΤΝ Κύπρου, με κύκλο εργασιών 123 εκ. 
Ευρώ το 2017, ήταν η μόνη ευρωπαϊκή   εται-
ρεία του ομίλου ΜΤΝ, που δραστηριοποιείται 
σε χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέ-
σης Ανατολής.  

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, το τίμημα 
εξαγοράς ανέρχεται σε 304 εκ. δολάρια (260 
εκ. Ευρώ). 

Πώληση CYTA HELLAS 

Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου ανακοίνωσε την 
ολοκλήρωση της πώλησης της CYTA Hellas, με τη 
μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της στη Voda-
fone Ελλάδας, έναντι συνολικού ποσού 118,1 εκ. 
Ευρώ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Cyta 
θα αξιοποιήσει τους πρόσθετους πόρους για την  
ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών της  
Κύπρου με την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής, όπως 
την εμπορική διάθεση του δικτύου οπτικών ινών και 
την αναβάθμιση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας με 
υψηλές ταχύτητες. 

Η Cyta Hellas AE ιδρύθηκε το 2007 και τον    Αύ-
γουστο του 2014 εισήλθε στην ελληνική αγορά κινη-
τής τηλεφωνίας, ως εικονικός πάροχος. Παρά το ευρύ 
πελατολόγιό της και τις επενδύσεις που  πραγματο-
ποιήθηκαν, η εταιρεία δεν κατέστη κερδοφόρος.  


